หลักสู ตร การวิเคราะห์ และจัดการปัญหาหน้ างานด้ วยเทคนิค 5G_2D

Course outline
หลักสู ตร พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลัก 3G และเทคนิค 5Why
(Developed Analysis Thinking with 3G & 5 Whys)
(หลักสู ตร 1 วัน)

อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
หลักการ/แนวความคิด
 ในสภาวะการทางานทัว่ ไปพนักงานย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิ ญกับปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แม้วา่ จะได้
มีการวางแผนมาเป็ นอย่างดีแล้ว แต่ก็ยงั เกิดขึ้นได้อีก โดยอาจจะมาจากปั จจัยภายในเองเช่น ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับตัวคน(จานวนคนไม่พอ คนขาดทักษะ คนขาดประสบการณ์ วินยั ของคน) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักร/
เครื่ องมือ(สภาพชารุ ด ใช้งานผิดประเภท ใช้งานมานาน ขาดการบารุ งรักษา) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ การ
บริ ห ารจัด การ หรื อ เกี่ ย วกับ งบประมาณเป็ นต้น ดัง นั้น การเรี ย นรู ้ แ ละเข้า ใจถึ ง ปั จ จัย ทรั พ ยากร(6M)ที่
เกี่ยวข้องกับการทางานและสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นจากปั จจัยภายในมักจะอยูใ่ น 6 ปั จจัยดังกล่าว(M:Man
M:Material M:Machine M:Method M:Moral และ M:Money) จะช่วยให้วิเคราะห์และระบุถึงสาเหตุรากเหง้า
ของปั ญหาได้ตรงจุดมากขึ้น
 กระบวนการคิ ดอย่างเป็ นรู ป แบบ(Logic)ก็มี ส่ วนส าคัญ เช่ นกัน ทัก ษะการคิ ดส าคัญ ที่ จาเป็ นส าหรั บ การ
แก้ปั ญหา ได้แก่ การคิ ดเชิ งวิเคราะห์ การคิ ดแบบองค์รวม(เชิ งระบบ) การคิดเชิ งกลยุทธ์ และการคิดแล
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา เป็ นกระบวนการคิดอย่างครบถ้วนที่พนักงานทุกระดับจาเป็ นต้องเข้าใจในหลักการและ
ทาการฝึ กฝนรวมถึ งฝึ กนาไปใช้อย่างเป็ นประจาเพื่อให้เกิ ดความเคยชิ นในการคิดและการทางานอย่างเป็ น
Logic
 เครื่ องมือที่ใช้สาหรับจัดการปั ญหามีอยู่มากมายในปั จจุบนั ..... หลัก 5G(3G + 2G) เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานที่
ส าคัญ ในการจัดการปั ญหาก่ อนที่ จะใช้เครื่ องมื อ เนื่ องจากหลัก 5G คือการเข้าไปเผชิ ญ ปั ญ หาและค้นหา
สาเหตุรวมถึงปั จจัยต่างๆจากสถานทีจ่ ริงและสถานการณ์ จริง !!! ซึ่ งถือว่ามีความสาคัญมากเนื่องจากบางครั้ง
ประสบการณ์ ของตนเองและการรับฟั งข้อมูลจากผูอ้ ื่นอาจทาให้เห็ นเพียงบางด้านบางมุมของปั ญหาเท่านั้น
เนื่ องจากแต่ละคนอาจมี ความรู ้ ประสบการณ์ แตกต่างกัน ดังนั้นผูท้ ี่ รับ ผิดชอบงานดังกล่ าวควรจะเข้าไป
เผชิญกับสถานที่จริ งเพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยตัวเอง
 หลักการ 5G มี องค์ประกอบสองส่ วนได้แก่ 3G(จริ ง) & 2G …. ซึ่ ง3Gในที่ น้ ี หมายถึ ง การค้นข้อเท็จจริ งที่
เกี่ ยวข้องกับ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นสามส่ วนได้แก่ GENBA(สถานที่ จริ ง) GENBUTSU(ของจริ ง) GENJITSU(
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สถานการณ์ จริ ง) เพื่อนามาวิเคราะห์และค้นหาแนวทางจัดการปั ญหาโดยอ้างอิ งกับ2G ได้แก่ .... GENRI(
หลักการและทฤษฎี) GENSOKU(ระเบียบปฏิบตั ิ) .........เพื่อให้สิ่งที่วเิ คราะห์ได้ และแนวทางจัดการปั ญหามี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าการใช้แต่เพียงประสบการณ์และความเชื่อเดิมในการจัดการ
 การค้นหาสาเหตุหรื อข้อเท็จจริ งกับสถานการณ์ต่างๆด้วย คาถาม”ทาไม(Why)” เพื่อรับฟังเรื่ องราว ความเป็ น
จริ งหรื อข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องไม่ใช่แต่เพียงประสบการณ์
เดิมในการสรุ ปประเด็น ซึ่ งการใช้คาถาม”ทาไม” เพียง 5ครั้ง(หรื ออาจจะน้อยกว่า) ก็เพียงพอที่จะช่ วยให้ผู ้
ถามได้ขอ้ มูลที่สาคัญดังกล่าว หากใช้คาถามและรับฟั งคาตอบด้วยกรอบความคิดที่ ดี ไม่มุ่งเน้นการจับผิด
หรื อกล่าวโทษความผิดพลาดที่ตวั บุคคลเพียงอย่างเดียว
 ผังสาเหตุและผล(Cause & Effect Diagram) และเครื่ องมือ PDCA คื ออี กส่ วนของเครื่ องมื อที่ จะช่ วยค้นหา
แนวทางจัดการปั ญหาอย่างมีแบบแผนและสามารถนาเสนอรายงานผูอ้ ื่นได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้เู ข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ต่างๆ





ที่กาลังเผชิญอยู่
พัฒนาทัก ษะต่างๆที่ ส าคัญที่ ใช้ในการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจ เพื่ อจัดการกับ ปั ญ หา รวมทั้ง
สามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กบั ทีมงานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและมองเห็นถึงความสาคัญของการลงพื้นที่จริ งเมื่อเกิดปั ญหาขึ้นและการให้ความสาคัญ
ที่หลักทฤษฎีกบั ระเบียบการปฏิบตั ิมากขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนประยุกต์ใช้เครื่ องมือต่างๆที่ได้เรี ยนรู ้กบั สถานการณ์ต่างๆที่กาลังเผชิญอยูไ่ ด้ทนั ที
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นากรอบความคิดที่ดีของการใช้คาถามและการฟังด้วยเทคนิค5 Why อย่างมีประสิ ทธิ ผล

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
 หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิ งวิเคราะห์
 ความหมายของการคิดเชิ งวิเคราะห์
 สถานการณ์คิดเชิ งวิเคราะห์ (พอสังเขป)
 การวิเคราะห์ขอ
้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
 Workshop : กาหนดแนวทางการใช้ การคิดเชิ งวิเคราะห์
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 การให้ ความสาคัญกับข้ อเท็จจริงตามหลัก 3 G
 3G (Genba Genbutsu Genjitsu ) คืออะไรและสาคัญอย่างไร
 การใช้หลัก 3G V.S. การใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์
 อุปสรรคของการค้นหาข้อเท็จจริ งเพื่อวิเคราะห์ในการทางาน
 หลุมพรางทางความคิด(MINDSET)ที่สกัดกั้นการใช้ขอ
้ เท็จจริ งต่างๆด้วย3G
 เทคนิ คในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 ประโยชน์ที่จะได้รับหากใช้หลัก3G ในการทางาน
 Workshop : สร้ างแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 ครบถ้ วนกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ( Systematic Thinking)
 ความหมายของการคิด
 องค์ประกอบของการคิด
 การคิดเชิ งวิเคราะห์
 การคิดเชิ งกลยุทธ์
 การคิดแก้ปัญหา
 การคิดเชิ งสร้างสรรค์
 ลักษณะของข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจที่ดี
 แหล่งข้อมูลที่สามารถนามาใช้ได้
 Workshop: สร้ างกระบวนการคิดต่ างๆกับปั ญหาในการทางานจริ งของท่ าน
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 การจัดการปัญหาด้ วยเครื่องมือต่ างๆของนักคิด
 การมองภาพสถานการณ์ ต่างๆแบบองค์รวม
 การใช้หลัก 5G
- GENBA ; การเข้าไปตรวจสอบที่สถานที่และสภาพแวดล้อมจริ ง
- GENBUTSU ; การตรวจสอบที่งานปั ญหา(ชิ้นงาน)จริ ง
- GENJITSU ; การค้นหาสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้น
- GENRI ; การใช้หลักการ ทฤษฎีจริ งมาประกอบ
- GENSOKU ; การใช้กฎ ระเบียบบังคับมาประกอบ
- หลักการที่เป็ นแก่นสาคัญของการใช้5G เพื่อจัดการปัญหา
 การใช้คาถาม 5 Whys เพื่อค้นหาสาเหตุเชิ งลึก
 สร้างกรอบความคิดของการเป็ นนักฟั งที่ดีเพื่อคาถามที่มีประสิ ทธิ ผล
 พัฒนาทักษะการตัดสิ นใจของตัวเอง

Workshop : ประยุกต์ ใช้ เทคนิคต่ างๆเพื่อจัดการปัญหา
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 การบ้ าน: การนาเทคนิคต่ างๆไปปฏิบัติใช้ และการถ่ ายทอดให้ ทมี งาน

แนวทางการอบรมตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู ้
ที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้ อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู ้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
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รูปแบบและกระบวนการ (Process)ทีใ่ ช้ ในการฝึ กอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
การใช้กระบวนการ Training & Group Coaching เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนคิดและประมวลผลเรื่ องที่ เรี ยนผ่าน
ประสบการณ์ ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่ งที่ตวั เองจะนาไปปฏิ บตั ิ ด้วยการคิดวิธีที่เหมาะสมของตัวเอง
ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวธิ ี การประยุกต์เนื้อหากับชีวติ จริ งของตนเองได้ทนั ที
กระบวนการฝึ กอบรมประยุกต์ใช้หลักการโค้ชผสมผสานกับการให้ความรู ้และวิธีการในแนวของการเท
รน โดยการใช้คาถาม ซึ่ งเป็ นการสารวจความคิดเห็นของตนเองของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่กาลังจะอบรม ทาให้ผูเ้ รี ยน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่ การเคารพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื องนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็ นเหมือนกระจกบานหนึ่ งเท่านั้นเอง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผูเ้ รี ยนทั้งหมด เนื่ องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภาวะเช่นนั้น
หรื อ เห็ นประโยชน์ที่จะเปลี่ ยนแปลง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลื อกแนวทางการเปลี่ ยนแปลงเองจึงไม่เกิ ดการต่อต้าน เกิ ด
ความภาคภูมิใจในแนวทางที่ตวั เองออกแบบ และอยากลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตัวเขาเอง การเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับ



แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•
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หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย กระตุน้ ให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี
Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ า งความเข้ า ใจในเนื้ อหาด้ ว ยตัว เองและพร้ อ มไป
ประยุกต์ใช้ทนั ที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ างแนวความคิ ดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ ยน
ซึ่ งกันและกัน

2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
การพัฒนากลุ่มบุ คคลที่ทางานกันเป็ นที ม โดยมี เป้ าหมายร่ วมกันให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลนั้น ต้องทาให้กลุ่ ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป้ าหมายเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่านิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงานของตัวเองแล้วดาเนิ นการ
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีมเดียวกัน โดยการทาให้ตวั เองบรรลุเป้ าหมายของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็ นเป้ าหมายทีม
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แนวทางการดาเนิ นการเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้ าหมายหลักของทีม แต่ใช้ศกั ยภาพของตัวเอง ทาหน้าที่
ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ปัญหาของตัวเองและช่วยเหลือทีมงานแก้ไขปั ญหา
หรื อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จ เรี ยกว่า “Strategic Group Coaching & Consulting”
กระบวนการพอสังเขปของการดาเนินการ มีดงั นี้....
 กาหนดเป้ าหมายของกลุ่ม (Strategic Goal Setting )
 กาหนดเป้ าหมายย่อยของบุคคล (Key Success Factor)
 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั (Situation Analysis)
 ประเมินและตรวจสอบเรื่ องสาคัญ (Do & Don’t)
 กาหนดกรอบการดาเนินการที่เหมาะสม (Frame Work)
 ค้นหาทางเลือกของแต่ละบุคคล (Option)
 วางแผนปฏิบตั ิงานมุ่งสู่ เป้ าหมาย (Planning)
 ตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่จะลงมือทา (Action)

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ งที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู ้ รี ยนนาไปปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การ / หัวหน้างานทุกระดับ
 Staff / พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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